
     

 

BEKOSTIGINGSCATEGORIEËN & MAATWERKPLUS ARRANGEMENTEN 

 

VASTGESTELD VOOR DE PERIODE VAN 01/08/2021 t/m 31/07/2023 

 

GEZAMENLIJKE UITGANGSPUNTEN 

• Elk kind heeft recht op onderwijs en/of ontwikkeling. 

• Elke leerling zo snel mogelijk op de juiste plek. 

• Voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. 

• Zo min mogelijk bureaucratie voor scholen en samenwerkingsverbanden. 

• Zo veel mogelijk uniformiteit bij de beoordeling van de aanvragen binnen de 4 SWV’s. 

• Het totaal aantal leerlingen genereert de benodigde bekostiging voor de gehele school. Hierbij zal 

de ene leerling meer ondersteuning nodig hebben dan de andere. 

• De VSO-scholen monitoren in een cyclisch proces of een leerling - als de ontwikkellijn en 

ondersteuningsbehoeften dit toelaten - terug te leiden is naar het regulier onderwijs dan wel toe 

te leiden is naar arbeid of dagbesteding.  

• Het SWV is verantwoordelijk voor een dekkend aanbod. Indien een school signaleert dat er een 

onvoldoende dekkend aanbod is, gaat de VSO-school daarover vroegtijdig in gesprek met het 

SWV.  

• De financiën van de samenwerkingsverbanden bestaan uit communicerende vaten: als er meer 

middelen naar de één gaan, gaan er minder middelen naar de ander.   

 

GEZAMENLIJKE KIJK OP DE WERKWIJZE BIJ EEN AANVRAAG TLV VANUIT HET VSO 

• Het OPP staat centraal. 

• Er is sprake van een zorgvuldig verlopen voortraject waarin ouder(s)/verzorger(s), leerling en 

eventuele zorgpartners betrokken zijn. 

• Er is goede documentatie aanwezig van het voortraject en de stappen die zijn ondernomen: wat 

heeft de leerling aan extra ondersteuning ontvangen en wat zijn de resultaten hiervan? 

• Er bestaat een helder beeld van de bevorderende en belemmerende factoren behorende bij de 

leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerling en of deze de ondersteuning die de 

reguliere scholen kunnen bieden, overstijgt.  

• De VSO-school heeft goed in beeld wat de leerling nodig heeft en stemt voor het te bieden 

passend aanbod, daar waar nodig, af met andere V(S)O-scholen. 

• Het verwachte uitstroomperspectief op moment van instroom staat beschreven. 

  



TOELAATBAARHEIDSCRITERIA & BEKOSTIGINGSCATEGORIEËN 

1) In principe geldt voor elke aanvraag de bekostigingscategorie die bij het type VSO hoort (tabel 1). 

De TLV’s worden voor diplomagericht onderwijs afgegeven voor de gehele schoolloopbaan en 

voor niet-diplomagericht onderwijs tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt. 

2) De VSO-school kan voor deze laatst genoemde groep leerlingen een verlenging van de TLV 

aanvragen tot en met het schooljaar waarin de leerling 20 jaar wordt. Er moet dan aan de hand 

van het transitieplan worden aangetoond dat de leerling in de zin van onderwijs nog leerbaar is 

en dat de leerling door de verlenging een beter uitstroomperspectief verkrijgt. We verwijzen 

hiervoor naar de ‘Handreiking Aanvragen verlenging TLV 18-20 jaar’.   

3) Maatwerkplus Arrangement: voor leerlingen die (veel) meer ondersteuning nodig hebben dan 

redelijkerwijs van de VSO-school mag worden verwacht, kan een aanvullende bekostiging worden 

aangevraagd. Hiervoor wordt de invulwijzer Ondersteuningsbehoeften van het 

doelgroepenmodel van LECSO als basis gebruikt, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 

een medium (maximaal € 7.500) en een zwaar arrangement (maximaal € 13.000) (tabel 2).  

Scholen kunnen in de aanvraag aangeven welk bedrag nodig is om de benodigde ondersteuning 

te kunnen bieden. Het totale bedrag dat de school ontvangt aan ondersteuningsbekostiging kan 

nooit hoger zijn dan het bedrag van een TLV categorie 3. 

Een Maatwerkplus Arrangement wordt voor de duur van maximaal twee jaar afgegeven. Indien 

noodzakelijk kan het arrangement worden verlengd middels een nieuwe aanvraag.   

Een Maatwerkplus Arrangement kan ook gedurende de schoolloopbaan worden aangevraagd.  

4) De VSO-school moet bij een aanvraag voor een Maatwerkplus Arrangement in het 

aanvraagformulier Maatwerkplus Arrangement duidelijk aangeven waar de extra bekostiging 

voor nodig is en vooral ook hoe deze extra middelen ingezet gaan worden. Het gaat hierbij altijd 

om de onderwijskundige noodzaak en niet om aspecten die feitelijk tot de verantwoordelijkheid 

van de jeugdhulp of WLZ gerekend kunnen worden. Het aanvraagformulier (zie downloads) moet 

worden ingediend tezamen met recente verslagen van onafhankelijk, extern onderzoek die de 

aanvraag ondersteunen. Bijvoorbeeld een onderzoeksverslag vanuit de Banjaard, een 

revalidatieplanbespreking, een behandelplan/-verslag, etc.  

5) Bij wijze van uitzondering kan in bepaalde casussen afgeweken worden van de duur, de 

gehanteerde criteria en/of het aanleveren van de vereiste documenten. Het is van belang dat 

zowel het SWV als de aanvragende school in dergelijke gevallen uitlegt waarom van de norm 

wordt afgeweken. 

 

TABEL 1 

De TLV’s worden voor diplomagericht onderwijs afgegeven voor de gehele schoolloopbaan en voor 

niet-diplomagericht onderwijs tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt (verlenging 

mogelijk tot en met het schooljaar waarin de leerling 20 jaar wordt). 

 

Type VSO Standaard bekostiging Ondersteuningsbekostiging* 

(schooljaar 2020-2021) 

ZML, LZ, cluster 4 Cat. 1 (laag) € 11.460 

LG Cat. 2 (midden) € 19.993 

MG / EMB (A+B) Cat. 3 (hoog) € 24.692 

* Dit bedrag ontvangt de school aanvullend op de basisbekostiging die de school voor elke leerling ontvangt. 



 

TABEL 2 MAATWERKPLUS ARRANGEMENTEN 

Voor onderstaande beschrijvingen wordt gerefereerd aan de Invulwijzer Ondersteuningsbehoeften 
behorende bij het doelgroepenmodel (V)SO van LECSO, waar de gebieden nader geduid worden (zie 
onderstaand). In het LECSO-model wordt eveneens het verschil tussen voortdurend, intensief en zeer 
intensief beschreven.  
 

Bekostiging Onderbouwing 

Standaard 

(volgens  

tabel 1) 

De leerling heeft voortdurende ondersteuning nodig op meerdere gebieden:  

• Leren & ontwikkelen / executieve functies 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling / gedrag 

• Communicatie 

• Fysieke situatie 

• Medische situatie 

 

Het aanbod van de VSO-school zoals beschreven in het SOP sluit aan bij de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling, zoals blijkt uit het OPP. 

Maatwerkplus 

Arrangement 

(medium) 

De leerling heeft structureel intensieve ondersteuning nodig op minimaal drie 

gebieden: 

• Leren & ontwikkelen / executieve functies 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling / gedrag 

• Communicatie 

• Fysieke situatie 

• Medische situatie 

 

Het aanbod van de VSO-school zoals beschreven in het SOP sluit aan bij de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling, echter deze leerling 

heeft naast de reguliere ondersteuning die vanuit het VSO verwacht mag worden, 

intensieve extra ondersteuning nodig op het gebied van onderwijs ten gevolge 

van ernstige en complexe verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en/of 

psychiatrische problematiek.  

Maatwerkplus 

Arrangement 

(zwaar) 

De leerling heeft structureel zeer intensieve ondersteuning nodig op minimaal 

drie gebieden: 

• Leren & ontwikkelen / executieve functies 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling / gedrag 

• Communicatie 

• Fysieke situatie 

• Medische situatie 

 

Het aanbod van de VSO-school zoals beschreven in het SOP sluit aan bij de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling, echter deze leerling 

heeft naast de reguliere ondersteuning die vanuit het VSO verwacht mag worden, 

zeer intensieve ondersteuning nodig op het gebied van onderwijs ten gevolge van 

ernstige en complexe verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en/of 

psychiatrische problematiek. 



 

 

 

 

 

BIJLAGE DOELGROEPENMODEL LECSO 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


